
Delegatura NIK w Katowicach
Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierała Statut Organiczny Wojewódz-
twa Śląskiego. Z jej brzmienia wynika, że przewidywano istnienie dwóch niezależ-
nie działających organów kontroli państwowej: Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
oraz Izby Obrachunkowej Śląskiej. Miały funkcjonować na podobnych zasadach, 
a różnice dotyczyć głównie właściwości rzeczowej tych organów. Z czasem oka-
zało się, że niektóre przepisy gwarantujące niezależność organów na Śląsku nie 
zostały zrealizowane, choć o jej uzyskanie zabiegały władze województwa. Prze-
pisy zawierające Statut Organiczny formalnie obowiązywały aż do 7 maja 1945 r. 
Po wojnie śląskie struktury kontroli podzieliły los pozostałych jednostek tereno-
wych kontroli państwowej, jednak historia na zawsze wpłynęła na specyfikę regio-
nu. Dziś Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach należy do najwięk-
szych jednostek kontrolnych NIK. Na tematykę podejmowanych kontroli wpływa 
przede wszystkim charakter silnie zurbanizowanego regionu, ukształtowanego 
przez przemysł ciężki i funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego, ale dziś nie 
są to jedyne wyzwania dla jednostki.
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Śląska odrębność  
– szczególna rola delegatury NIK
CZESŁAW MARTYSZ

Okres międzywojenny
Stulecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. skłania do reflek-
sji nad trudnymi początkami budowania 
polskiej państwowości. Z trzech dotych-
czas istniejących systemów organizacyj-
noprawnych należało utworzyć względnie 
spójny organizm państwowy ze wszyst-
kimi jego strukturami organizacyjnymi. 
Odnosiło się to w szczególności do orga-
nizacji i funkcjonowania podstawowych 
instytucji państwowych, a więc organów 
stanowiących, wykonawczych, sądow-
niczych, a także do organów kontroli 
państwowej, funkcjonujących nie tylko 
na szczeblu centralnym, ale także na szcze-
blach terenowych. 

Dzieło to, co zrozumiałe, było nieustan-
nie doskonalone, a proces ten przerwała 
dopiero II wojna światowa. Patrząc zatem 
na dokonania okresu II Rzeczypospolitej 

1 Zob. szerzej R. P. Krawczyk: Najwyższa�Izba�Kontroli�w�okresie�II�Rzeczypospolitej, „Studia Prawnicze” 
z. 4/1990, s. 86.

należy podkreślić, że wiele przyjętych 
wówczas rozwiązań organizacyjno-
prawnych w większym lub mniejszym 
zakresie przetrwało do dziś. Świadczy 
to także o doskonałości tworzonego wów-
czas prawa.

Odnosi się to również do problematyki 
kontroli państwowej, rozumianej jako nie-
zbędny element zarządzania państwem, 
będąca przedmiotem zainteresowania 
najwyższych organów państwa od po-
czątku istnienia II Rzeczypospolitej. 
Wskazuje na to zarówno analiza wyda-
nych wówczas aktów prawnych, jak i in-
nych dokumentów urzędowych1. Należy 
podkreślić, że rodowód tej instytucji 
jest niewiele tylko młodszy od początku 
odrodzonej Rzeczypospolitej, bowiem 
zwieńczeniem procesu tworzenia struk-
tur organizacyjnych kontroli państwowej 
było wydanie przez Naczelnika Państwa 
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dekretu z 7 lutego 1919 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli Państwa2 (NIKP). 

Najwyższa Izba Kontroli Państwa

Uprawnienia kontrolne NIKP przewidzia-
no jako bardzo szerokie. Zgodnie z art. 1 
dekretu była ona „władzą podległą bez-
pośrednio Naczelnikowi Państwa, samo-
dzielną i powołaną do stałej, a wszech-
stronnej kontroli dochodów i wydatków 
państwowych, prawidłowości admini-
strowania majątkiem państwa oraz go-
spodarki instytucji, zakładów fundacji 
i funduszów, tudzież jednostek samo-
rządowych”, a także miast wskazanych 

2 Dz.U. nr 14 poz. 183, na jego podstawie uchylone zostało postanowienie Tymczasowej Rady Stanu z 10.8.1917 
o utworzeniu Urzędu Obrachunkowego.

3 Tymczasowy regulamin NIKP i jej organów ogłoszony został przez Naczelnika Państwa 20.2.1920 (M.P. nr 41).
4 M. P. nr 31 z 9.2.1920. 

w regulaminie3. Ponadto NIKP miała 
uprawnienie do kontroli wykonania bu-
dżetu państwa. Artykuł 20 dekretu prze-
widywał także wydawanie przez Prezesa 
NIKP aktów wykonawczych (rozporzą-
dzeń), mających na celu stworzenie odpo-
wiedniej struktury organizacyjnej NIKP 
(jednostek terytorialnych), działających 
na określonych obszarach Polski. Na pod-
stawie rozporządzenia Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa z 17 stycznia 1920 r. 
o utworzeniu trzech Izb Kontroli Państwa4, 
powołano je w Warszawie, w Kielcach 
oraz we Lwowie. Żadna z tych izb nie obej-
mowała jednak terenów Górnego Śląska, 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach przy ul. Powstańców 29.
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zapewne także z tego powodu, że jego gra-
nice północno-zachodnie nie były jeszcze 
jednoznacznie określone.

Statut Organiczny 
Województwa Śląskiego

Na tle tych wydarzeń szczególne znacze-
nie miało uchwalenie przez Sejm Rzeczy-
pospolitej ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 
1920 r. zawierającej Statut Organiczny 
Województwa Śląskiego5. W  art.  1 
stwierdzał on, że „Województwo Śląskie 
będzie nieodłączalną częścią składową 
Rzeczypospolitej Polskiej i będzie posia-
dało prawa samorządne stosownie do prze-
pisów statutu”. Organami Województwa 
Śląskiego był Sejm Śląski jako organ sta-
nowiący (art. 4) oraz Wojewoda i licząca 
7 członków Rada Wo jewódzka jako orga-
ny naczelne administracji Wo jewództwa 
Śląskiego (art. 24). Wo jewodów i jego za-
stępców mia nował Na czelnik Państwa 
na wniosek Rady Ministrów, a pozostali 
członkowie Rady Wojewódzkiej byli wybie-
rani przez Sejm Śląski na roczną kadencję. 
Artykuł 33 ust. 1 stanowił, że „wyższych 
urzędników administracji państwowej urzę-
du wojewódzkiego od VIII klasy począw-
szy mianuje Naczelnik Państwa na wnio-
sek Rady Ministrów po wysłuchaniu wo-
jewody”. Z kolei dodany 8 marca 1921 r. 
ust. 3 tego przepisu wskazywał także, 
że pracownicy państwowi „urzędujący 

5 Dz.U. nr 73 poz. 497.
6 Art. 33 statutu, w brzmieniu nadanym mu ustawą konstytucyjną z 8.3.1921 dotycząca uzupełnienia Ustawy 

Konstytucyjnej z 15.7.1920 zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego (Dz.U. nr 26 poz. 146). 
7 J. Ciągwa: Pierwsza�nowela�ustawy�konstytucyjnej�z�dnia�15�lipca�1920�roku,�zawierającej�statut�organiczny�

województwa�śląskiego.�Z�dziejów�prawa, t. 5, Katowice 2012, s. 158.
8 Ustawa z 16.6.1922 o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie, na tych ziemiach 
obowiązujących. Dz.U. nr 46 poz. 388. 

w Województwie Śląskim powinni w zasa-
dzie pochodzić z Województwa Śląskiego”. 
Przy równych kwalifikacjach mieli oni 
także pierwszeństwo w zatrudnieniu, 
a przeniesienie do innych części Polski 
wbrew ich woli mogło nastąpić tylko 
wówczas, gdy wymagało tego „wyszkole-
nie lub wydoskonalenie, albo przeważają-
cy interes służby państwowej”6. Należy 
zaznaczyć, że przepis ten nie odnosił się 
tylko do urzędników zatrudnionych w urzę-
dzie wojewódzkim, ale także do wszystkich 
urzędników państwowych, także tych za-
trudnionych w utworzonym w 1924 r. 
Specjalnym Urzędzie Kontroli Państwowej 
w Katowicach7. 

Można zatem powiedzieć, że w dniu 
uchwalania Statutu Organicznego usta-
wodawca przewidywał istnienie dwóch 
niezależnie działających organów kontroli 
państwowej: Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa oraz Izby Obrachunkowej Śląs-
kiej. Wszystko wskazuje na to, że orga-
ny te miały działać na podobnych za-
sadach, zasadnicza odmienność spro-
wadzała się do ich różnej właściwości 
rzeczowej. Problem jednak w  tym, 
że Statut miał wejść w życie z dniem 
objęcia Województwa Śląskiego przez 
Rzeczpospolitą Polską, a termin ten nie 
był wówczas znany. Nastąpiło to dopie-
ro 22 czerwca 1922 roku8. Powstawanie 
i rozwój instytucji ogólnopaństwowych 
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przebiegało więc na razie niezależnie od or-
ganizacji instytucji tworzonych w woje-
wództwie śląskim. Z czasem okazało się, 
że niektóre przepisy gwarantujące nie-
zależność organów kontroli państwowej 
na Śląsku nie zostały zrealizowane.

Konstytucja marcowa

Uchwalona 17 marca 1921 r. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej nie narusza-
ła postanowień Statutu Organicznego 
Województwa Śląskiego. Jej art. 9 stanowił 
jednak, że do kontroli całej administracji 
państwowej pod względem finansowym, 
badania zamknięć rachunków Państwa, 
przedstawiania corocznie Sejmowi wnio-
sku o udzielenie lub odmówienie udziele-
nia rządowi absolutorium – jest powołana 
Najwyższa Izba Kontroli, oparta na zasa-
dzie kolegialności i niezależności sędziow-
skiej członków jej kolegium, usuwanych 
tylko uchwałą Sejmu RP, większością 
3/5 głosujących. Organizację Najwyższej 
Izby Kontroli i sposób jej działania miała 
szczegółowo określić odrębna ustawa.

Ustawa o kontroli państwowej

Ustawę taką Sejm RP uchwalił 3 czerw-
ca 1921 r.9, tym samym utracił moc obo-
wiązujący dotychczas dekret Naczelnika 
Państwa z 19 lutego 1919 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli Państwa. Zgodnie z nową 
ustawą kontrola państwowa była władzą 
opartą na zasadach kolegialności, nieza-
leżną od rządu i podległą bezpośrednio 
Prezydentowi Rzeczypospolitej. Z tre-
ści ustawy nie wynikało jednoznacznie, 

9 Ustawa z 3.6.1921 o kontroli państwowej. Dz.U. nr 51 poz. 314.

czy NIK będzie także obejmować swą wła-
ściwością województwo śląskie. Analiza 
tych przepisów pozwala jednak wyrazić 
przypuszczenie, że ustawodawca celowo 
skonstruował omawiane przepisy na tyle 
elastycznie, by w razie potrzeby rozcią-
gnąć przedmiotowy i podmiotowy zakres 
działania NIK także na obszar tego wo-
jewództwa. Wprawdzie wprost uczynić 
tego nie mógł, bowiem na przeszkodzie stał 
omówiony wyżej przepis art. 14 Statutu 
Organicznego przewidujący utworzenie 
odrębnej izby obrachunkowej śląskiej, nie-
mniej można przypuszczać, że już wów-
czas zarysowała się tendencja do unifikacji 
kontroli państwowej w Polsce, z uwzględ-
nieniem rozciągnięcia jej także na teryto-
rium samorządnego województwa śląskie-
go. Należy przypomnieć, że gdy uchwa-
lono ustawę o kontroli państwowej, nie 
obowiązywał jeszcze Statut Organiczny 
(wszedł w życie 22 czerwca 1922 r.), nie 
było też ostatecznie określonych granic 
samorządnego województwa śląskiego, 
co nastąpiło 20 października 1921 r.

Teza o podjętej już wówczas próbie 
unifikacji kontroli państwowej w Polsce 
jest bardzo prawdopodobna, bowiem od sa-
mego początku obowiązywania Statutu 
Organicznego, prawie nieustannie toczyły 
się spory wokół zasad ustalania należnej 
Skarbowi Państwa tangenty oraz zasad kon-
troli władz centralnych w zakresie prawa 
budżetowania. W tym celu zamierzano 
wprowadzić specjalne środki kontroli, 
niestosowane w odniesieniu do innych 
dziedzin działalności ustawodawczej 
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Sejmu Śląskiego. Jak podkreśla J. Ciągwa, 
ta szczególna preferencja śląskiego usta-
wodawstwa budżetowego i otoczenie 
go specjalną pieczą władz centralnych 
była w pełni zrozumiała, jeśli uwzględ-
nimy, że budżet ten był wiernym obrazem 

10 J. Ciągwa: Wpływ�centralnych�organów�Drugiej�Rzeczypospolitej�na�ustawodawstwo�śląskie�w�latach�1922–1939, 
Katowice 1979, s. 213. Tangenta – część dochodu Skarbu Śląskiego przekazywana do Skarbu RP (przyp.red.)

tego, co Skarb Państwa otrzyma z woje-
wództwa śląskiego tytułem tangenty”10.

Próby ograniczania samodzielności bu-
dżetowej przybierały postać konkretnych 
projektów aktów prawnych. Na począt-
ku 1922 r. projekt taki został opracowany 
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Ustawa konstytucyjna z 8 marca 1921 r. obowiązywała od 22 marca 1921 r. do 7 maja 1945 r. 
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przez Prezydium Rady Ministrów i prze-
widywał bardzo krótki termin przygo-
towania preliminarza budżetowego 
Województwa Śląskiego oraz przedsta-
wienia go Ministrowi Skarbu RP za pośred-
nictwem Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Po sprzeciwie Naczelnej Rady Ludowej, 
projekt został uznany za sprzeczny z za-
sadami autonomii Śląska11. Podobnie nie-
udaną próbę ograniczenia samodzielno-
ści budżetowej podjęto w 1932 r. wpisu-
jąc do projektu ustawy o wewnętrznym 
ustroju województwa śląskiego zawity 
termin uchwalenia budżetu. Po upływie 
tego terminu, projekt ustawy budżetowej 
miał ogłosić wojewoda na wniosek Śląskiej 
Rady Wojewódzkiej. Była to więc próba 
kontroli władz wykonawczych nad Sejmem 
Śląskim, rozwiązania niespotykanego 
w żadnym z krajów ówczesnej Europy12.

Struktura organizacyjna NIK w tere nie, 
wynikająca z ustawy o kontroli państwo-
wej, zaczęła się krystalizować wkrótce 
po jej uchwaleniu. Już 20 sierpnia 1921 r. 
utworzono Okręgową Izbę Kon troli 
Państwowej w Kowlu obejmującą woje-
wództwa wołyńskie i poleskie13, 29 wrze-
śnia 1921 r. utworzono taką izbę w Pozna-
niu, obejmującą województwa poznań-
skie i pomorskie14, wreszcie 22 grudnia 
1921 r. w Krakowie dla województwa 

11 Tamże, s.214.
12 Tamże, s.216.
13 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 20.8.1921 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli w Kowlu 

(Dz.U. nr 74 poz. 507).
14 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 29.9.1921 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli  

w Poznaniu (Dz.U. nr 85 poz. 620).
15 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 22.12.1921 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli  

w Krakowie (Dz.U. nr 4 poz. 31).
16 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 6.9.1922 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli w Wilnie 

(Dz.U. nr 75 poz. 684).

krakowskiego i śląskiego15. Rok później, 
6 września 1922 r. utworzono okręgo-
wą izbę w Wilnie, obejmującą Ziemię 
Wileńską oraz województwo nowogródz-
kie16. W kolejnych latach tworzono okrę-
gowe izby w innych miastach.

Okręgowa Izba Kontroli w Krakowie 
obejmowała więc właściwością miejsco-
wą także województwo śląskie. Było to po-
dyktowane względami wskazanymi wyżej, 
a w szczególności nieobowiązywaniem jesz-
cze Statutu Organicznego. Warto jednak 
wskazać na jej specyficzny charakter ustro-
jowy, miała bowiem funkcjonować zarówno 
na podstawie przepisów ustawy o kontro-
li państwowej i na podstawie przepisów 
Statutu Organicznego. Podmiotowym za-
kresem kontroli w województwie śląskim 
objęte były przede wszystkim organy pań-
stwowe, powstawały jednak wątpliwości 
co do zakresu kontroli wykonania budżetu 
samorządnego województwa przez tę izbę. 
Zastrzeżenia wynikały stąd, że uchwalenie 
tego budżetu należało wszakże do kompe-
tencji autonomicznego Sejmu Śląskiego. 

Chciano te wątpliwości jak najszyb-
ciej rozwiać, dlatego trwały także in-
tensywne prace nad projektami ustaw 
przewidzianych do uchwalenia na pod-
stawie stosownych delegacji zawartych 
w Statucie Organicznym. Obejmowały 
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m.in. zagadnienia wzajemnego stosun-
ku Skarbu Śląskiego do Skarbu Państwa, 
a także utworzenia Izby Obrachunkowej 
Śląskiej. Prace te postępowały jednak bar-
dzo powoli, ku rozgoryczeniu niektórych 
posłów śląskich17. Wobec braku tego or-
ganu kontrolnego, Sejm Śląski uchwałą 
z 11 stycznia 1924 r. wyraził zgodę na pro-
wadzenie działalności kontrolnej przez or-
gany Najwyższej Izby Kontroli w zakresie 
przewidzianym dla Izby Obrachunkowej 
Śląskiej18.

Specjalny Urząd Kontroli Państwowej 
w Katowicach

Niespełna dwa miesiące później, 5 kwiet-
nia 1924 r. dostrzegając jednak potrze-
bę istnienia odrębnego organu kontroli 
państwowej na terenie województwa, 
na podstawie rozporządzenia Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli wydanego w po-
rozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, 
na  mocy art.  28 ustawy o  Kontroli 
Państwowej, utworzono Specjalny Urząd 
Kontroli Państwowej w Katowicach19. 
Jednocześnie z terytorialnego zakre-
su działania Okręgowej Izby Kontroli 
w Krakowie wyłączono województwo ślą-
skie. Specjalny Urząd Kontroli Państwowej 
w Katowicach funkcjonujący od 24 czerw-
ca 1924 r. działał na tych samych zasa-
dach co okręgowe izby kontroli, ale wy-
łącznie na obszarze województwa śląskiego. 
W jego skład wchodził wydzielony oddział 

17 W. Dąbrowski: Stosunek�Skarbu�Śląskiego�do�Skarbu�Państwa.�Materiały, Katowice 1939, s. 8.
18 Ustawy Sejmu Śląskiego 1922–1932.  Katowice 1932, s. 101.
19 Dz.U. nr 32 poz. 337. Poza tym w okresie międzywojennym funkcjonowało siedem izb okręgowych.  

Zob. bliżej H. Rechowicz: Sejm�Śląski�1922–1939, Katowice 1971, s. 64.
20 Z. Madej: Z�dziejów�delegatury�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Katowicach, „Kontrola Państwowa” nr 3/2004, s. 188.

obrachunkowy, który do czasu utworzenia 
Izby Obrachunkowej Śląskiej miał wy-
konywać rewizję finansową gospodarki 
tych działów administracji wojewódz-
twa śląskiego, które podlegałyby rewizji 
Izby Obrachunkowej Śląskiej. Ten zakres 
właściwości rzeczowej nowo powstałego 
urzędu usankcjonował także Sejm Śląski 
uchwałą z 11 maja 1924 r. powierzając or-
ganom NIK kontrolę dochodów i wydat-
ków województwa. W ten sposób organy 
Najwyższej Izby Kontroli zostały upo-
ważnione do prowadzenia faktycznej 
kontroli władz i urzędów we wszystkich 
działach administracji śląskiej. Należy 
dodać, że kontrola prowadzona była w try-
bie i na zasadach określonych w ustawie 
z 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej. 
Siedziba urzędu mieściła się w budynku 
przy placu Sejmu Śląskiego, a jego preze-
sem został Andrzej Bajda20.

Nie ulega wątpliwości, że Specjalny 
Urząd Kontroli Państwowej posiadał sta-
tus szczególny nie tylko z nazwy. Z jednej 
bowiem strony podmiotami jego kontro-
li były organy administracji państwowej 
(rządowej), z drugiej organy i instytucje 
samorządnego województwa śląskiego. 
To, a także specyfika gospodarcza i finan-
sowa tego województwa wyróżniała jego 
zakres działania na tym obszarze i pod-
kreślała szczególny charakter, niezna-
ny w innych częściach Polski. Powyższe 
fakty wskazują dobitnie, że w Sejmie 
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Śląskim również brakowało woli poli-
tycznej i determinacji do utworzenia 
Izby Obrachunkowej Śląskiej. Głos po-
słów, którzy się za tym opowiadali, nie był 
wystarczający, aby zrealizować postano-
wienia Statutu Organicznego, gwaran-
tującego nie tylko autonomię w dziedzi-
nie prawodawstwa i władzy wykonaw-
czej, ale także w tworzeniu niezależnych 
od władz ogólnopaństwowych organów 
kontroli państwowej. Należy podkreślić, 
że kolejno podejmowane przez Sejm Śląski 
próby utworzenia Izby Obrachunkowej 
Śląskiej kończyły się niepowodzeniem. 
Do końca II Rzeczypospolitej nie powo-
łano takiego organu. Nie był to zresztą 
jedyny grzech zaniechania w tej dzie-
dzinie, bowiem do 1939 r. nie wydano 
także ustawy o zasadniczym znaczeniu 
nie tylko dla województwa, ale także i dla 
II Rzeczypospolitej, a mianowicie ustawy 
o zasadach wzajemnych rozliczeń finan-
sowych, co przewidywał art. 5 Statutu. 

Spory wokół tangenty

Należy więc postawić pytanie, dlaczego, 
pomimo niebudzących wątpliwości posta-
nowień Statutu Organicznego, nie wydano 
niektórych ustaw regulujących organizację 
i zasady funkcjonowania województwa ślą-
skiego. Nie ulega wątpliwości, że przyczyn 
tych było wiele, zarówno o charakterze 
politycznym, jak i społecznym oraz gospo-
darczym. Wśród przyczyn politycznych 
i społecznych podnoszono szczególnie to, 
że „w opinii publicznej rozpowszechniał 

21 J. Ciągwa: Kontrowersje�wokół�tangenty [w:] D. Bogacz i M. Tkaczuk (red.): Podstawy�materialne�państwa.�
Zagadnienia�prawno-historyczne, Szczecin 2006, s. 161.

22 J. Kokot: Zakres�działania�Województwa�Śląskiego�jako�jednostki�samorządu�terytorialnego, Katowice 1939, s. 64.
23 J. Ciągwa: Kontrowersje�wokół�tangenty..., op.cit., s. 161.

się pogląd o nieprzebranych bogactwach 
ziemi śląskiej i  zdolności płatniczej 
jej ludności, sprawiający, że to co Śląsk 
dawał tytułem podatków było wszystko 
za mało”21. Znacznie poważniejsze były na-
tomiast przyczyny gospodarcze, skutku-
jące nieustannym sporem w sprawie wy-
sokości tangenty. Należy przypomnieć, 
że w tej sprawie organy województwa 
śląskiego przedkładały jedynie propozy-
cję kwoty tangenty, a głos rozstrzygają-
cy miała Rada Ministrów RP. Nie ulega 
wątpliwości, że ustalenia rządu central-
nego nie szły w parze z interesem samo-
rządnego województwa, którego organy 
często wskazywały na znaczne dyspro-
porcje pomiędzy wymagalną wysokością 
tangenty, a znacznie większą kwotą fak-
tycznie odprowadzaną do Skarbu Państwa. 
Nie ulega wątpliwości, że elastyczny cha-
rakter przepisów o tangencie, uzależniał 
wysokość udziału Skarbu Śląskiego w wy-
datkach państwowych od swobodnej de-
cyzji Rady Ministrów. Jak się podkreśla 
w literaturze, samorząd śląski nie posiadał 
„żadnej ustawowej podstawy do przewi-
dywania z góry, ile będzie musiał wpła-
cić do Skarbu Państwa, co jest przecież 
czynnikiem pierwszorzędnej wagi dla go-
spodarki tego samorządu”22. W latach 
1924–1939 województwo śląskie przeka-
zało do Skarbu Państwa ponad 118 mln zł 
tytułem tangenty, co według niektórych 
źródeł przewyższało należną kwotę 
o ponad 71 mln zł23. W literaturze podkre-
śla się także, że choć współcześnie trudno 
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Wykaz pracowników Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach z lat dwudziestych XX w.
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być rozjemcą w tym sporze, to jedno nie 
ulega wątpliwości, że „śląska strona sporu 
przedstawiła konkretne argumenty, prze-
mawiające za słusznością jej stanowiska, 
tymczasem minister skarbu ograniczał się 
zawsze jedynie do umieszczenia w preli-
minarzu budżetowym państwa należnej 
państwu tangenty”24.

Z dokumentów wynika, że Śląsk miał 
dla Polski szczególne znaczenie gospodar-
cze. Stąd pochodziło 100% koksu, 100% 
srebra, 99% ołowiu, 95% cynku, 75%, 
węgla, 75% żelaza i stali25. Także 3/4 eks-
portu ze Śląska trafiało do kraju dzięki 
portom, więc tu upatrywano m.in. genezy 
portu w Gdyni i linii kolejowej łączącej 
Gdynię ze Śląskiem. 

Nie ulega wątpliwości, że problem nie-
precyzyjnego przepisu o wzajemnych sto-
sunkach finansowych pomiędzy Skarbem 
Śląska i Skarbem Państwa oraz brak 
w tej sprawie ustawy szczegółowej, rzu-
tował na odczuwalny na Śląsku brak po-
czucia pełnej samorządności. Jak podkre-
ślano: „Bez względu na to, jaka będzie szata 
administracyjna województwa śląskiego, 
czy będzie ona autonomiczna, czy nazwie-
my ją samorządem, to może być ona sku-
teczną tylko wtedy, jeżeli będzie oparta 
o własny skarb i o możliwości realizowania 
własnych potrzeb”26. W. Dąbrowski pisał 
także, że „bez Górnego Śląska i wojewódz-
twa śląskiego nie może być mowy o gospo-
darczej niezależności Polski, a tym samym 
o jej znaczeniu i sile politycznej”27.

24 Tamże, s. 161.
25 Dane z 1931 r. Zob. bliżej, W. Dąbrowski: Stosunek�Skarbu�Śląskiego..., op.cit., s. 9.
26 W. Dąbrowski: Stosunek�Skarbu�Śląskiego..., op.cit., s. 8.
27 Tamże, s. 10.
28 Tamże, s. 45.

Brak przepisów regulujących wzajem-
ne zależności pomiędzy Skarbem Pań-
stwa a Skarbem Śląskim, spory o wyso-
kość tangenty, a także nieutworzenie Izby 
Obrachunkowej Śląskiej, miało także ne-
gatywny wpływ na pozycją prawną NIK 
w ogóle, jak również na pozycję jej Spe-
cjalnego Urzędu Kontroli Państwowej 
w Katowicach. Widząc wady regulacji 
prawnej pomiędzy obydwoma skarbami, 
z bezstronnego i niezależnego organu kon-
troli państwowej, NIK stała się z czasem 
swoistym obserwatorem sporu pomiędzy 
stroną śląską a ogólnopaństwową, starając 
się jednocześnie zachować swą dotychcza-
sową neutralność. Postawa NIK w tym spo-
rze zyskała uznanie obu stron konfliktu 
do tego stopnia, że próbowano nawet po-
wierzyć jej w tym konflikcie rolę rozjemcy. 

Jak podkreśla W. Dąbrowski, „na sku-
tek dyskusji, jaka toczyła się w roku 1929 
w Sejmie Śląskim na temat rozrachunku 
obu skarbów między sobą, już wtedy wy-
sunięto pomysł powołania do życia spe-
cjalnego arbitrażu w osobie prezesa Izby 
Kontroli Państwa prof. S. Wróblewskiego 
i powierzenia mu rozstrzygnięcia inter-
pretacyjnego tych pojęć prawno-skar-
bowych, które są ujęte w art. 5 [Statutu 
– przyp. CM]. Projekt ten, niestety, nie 
przyszedł do skutku”28. Słowa te wymagają 
szczególnego podkreślenia, bowiem sam 
fakt, że prezesowi NIK zaproponowano 
pełnienie swoistej funkcji arbitra w spo-
rze pomiędzy władzami województwa 
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śląskiego, a rządem RP wskazuje, jak wiel-
kim szacunkiem cieszyła się w owym cza-
sie Najwyższa Izba Kontroli jako insty-
tucja państwowa oraz jakie było niezwy-
kłe zaufanie do jej prezesa. Jest to mało 
znany fakt z historii NIK, warto zatem 
szczególnie go zaakcentować. Wskazuje 
on na nowe, nieznane dotąd oblicze kon-
troli państwowej. Należy także dodać, 
że w roku 1932 Sejm Śląski znowu pod-
niósł konieczność wydania omawianych 
przepisów wykonawczych do realizacji 
tego celu, proponując stworzenie specjal-
nej komisji złożonej z wybitnych praw-
ników polskich, która na podstawie 
materiałów dostarczonych przez mini-
stra skarbu i Sejm Śląski miała dokonać 
wykładni treści art. 5 Statutu. Pomysł 
ten także do końca II Rzeczypospolitej 
nie został zrealizowany29.

Istniejący stan prawny stawiał także 
w niezręcznej sytuacji pracowników 
Spe  cjal nego Urzędu Kontroli Państwo-
wej w Ka towicach. Należy zaznaczyć, 
że wskutek braku szczegółowego uregu-
lowania zależności obu budżetów, każda 
ze stron konfliktu miała możliwość wpły-
wania na administrację województwa ślą-
skiego w tym zakresie. Z jednej strony 
robiła to Rada Ministrów, ustalając fak-
tyczną wysokość tangenty przez Ministra 
Skarbu jako organu nadrzędnego nad 
Wydziałem Skarbowym Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, z drugiej czynił to Sejm 
Śląski grożąc niezatwierdzeniem za dany 
rok zamknięć rachunkowych Skarbu 

29 Tamże, s. 45.
30 J. Kokot: Zakres�działania�Województwa�Śląskiego...,op.cit., s. 70.
31 Dz.U. nr 21 poz.164, z późn. zm. 

Śląskiego. Szczególna rola NIK wynikała 
przede wszystkim z tego, że jej kontrole-
rzy znając zasady ustalania tangenty, do-
strzegali również dysproporcje pomiędzy 
kwotami należnymi Skarbowi Państwa, 
a rzeczywistymi kwotami odprowadzo-
nymi ze Skarbu Śląskiego. W literaturze 
wskazuje się, że kontrolerzy NIK wiedząc 
o przyczynach sporu, mogli tę sprawę pod-
nieść podczas czynności kontrolnych, 
„lub przejść nad nią do porządku dzien-
nego”30. Pamiętajmy, że NIK w Katowicach 
była z jednej strony organem kontroli pań-
stwowej, natomiast z drugiej wykonywała 
de facto uprawnienia, które przysługiwać 
miały projektowanej (a jednak nieutwo-
rzonej) Izbie Obrachunkowej Śląskiej. 

Szczególna rola śląskiej jednostki NIK

Z tego powodu rola śląskiego urzędu NIK 
była wyjątkowo delikatna. NIK w Kato-
wicach pełniła nie tylko funkcje kontrolne, 
ale bardzo często również funkcje mediatora 
pomiędzy stronami konfliktu. Jej szczególna 
pozycja wynikała również z tego, że koszty 
utrzymania Specjalnego Urzędu Kontroli 
Państwowej w Katowicach w części doty-
czącej województwa śląskiego pokrywane 
były w 2/3 z budżetu tego województwa, 
co wynikało z uchwały Sejmu Śląskiego 
z 11 stycznia 1924 r. Nadto, urzędnicy 
śląskiego Specjalnego Urzędu Kontroli 
Państwowej, do których stosowano prze-
pisy ustawy z 17 lutego 1922 r. o państwowej 
służbie cywilnej31, pobierali specjalny 20% 
dodatek do wynagrodzenia, tzw. dodatek 
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Pismo Prezesa Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach z 17 czerwca 1930 r. w sprawie zamiesz-
czenia sprostowania przez dziennik „Polonia”, dotyczącego nieprawdziwych informacji na temat 
pracowników urzędu, zawartych w jednym z artykułów.
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Deklaracja katowickich kontrolerów zobowiązujących się do przekazywania 1% pensji na rzecz osób 
bezrobotnych.

wojewódzki, przewidziany w ustawie ślą-
skiej. Uzasadnieniem do jego przyznania 
były wysokie ceny żywności. Jak podkreślał 
W. Dąbrowski: „Katowice – obok Gdyni 
– są najdroższym miastem, jeżeli chodzi 
o ceny najważniejszych środków masowego 
spożycia, jak ziemniaki, mąka, słonina i jaj-
ka”32. Nic zatem dziwnego, że Tymczasowa 
Rada Wojewódzka wydawała często rozpo-
rządzenia w przedmiocie dalszej podwyżki 
dodatku drożyźnianego do płac urzędni-
ków wojewódzkich33. Nie ulega więc wąt-
pliwości, że ta sytuacja pracowników ka-
towickiego oddziału NIK, choć wynikała 

32 W. Dąbrowski: Poradnik�prawniczy�wyjaśniający�stan�prawny�na�obszarze�woj.�Śląskiego, Katowice 1939, s. 212-213.
33 Zob. W. Dąbrowski: Zbiór�praw�konstytucyjnych�i�administracyjnych�województwa�śląskiego, Katowice 1922, t. 1, s. 113.

z obiektywnych uwarunkowań zewnętrz-
nych, nie była identyczna jak pracowników 
innych izb kontroli w Polsce.

Działalność kontrolna Specjalnego 
Urzędu Kontroli Państwowej w Katowi cach 
w tym okresie dość wyczerpująco została 
przedstawiona przez Z. Madeja, który pod-
kreślił, że Urząd dysponował w pierwszym 
okresie działalności zni komymi siłami, 
a jednocześnie był zobowiązany do wy-
konywania czynności kon trolnych w re-
gionie bogatym w podmioty gospodarcze, 
finansowane z budżetu województwa ślą-
skiego. Autor dodaje, że Urząd Kontroli 
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Państwowej w Katowicach publikował 
i przesyłał Sejmowi Śląskiemu corocznie 
informację o wynikach przeprowadzonej 
kontroli pt. „Uwagi o gospodarce finan-
sowej Województwa Ślą skiego na pod-
stawie wyników czynności rewizyjnych, 
dokonanych w związku z kontrolą wyko-
nania bu dżetu Województwa Śląskiego”. 
Jak podkreśla, początkowo liczba jedno-
stek podlegających kontroli oscylowa ła 
wokół 1000 (np. w 1925 r. było 1001 pod-
miotów, a w 1927 roku – już 1023). Dodaje 
także, że do wykonywania czynności kon-
trolnych urząd dysponował ok. 20 etata-
mi inspektorskimi. Godna odnotowania 
jest także uwaga ogólna Autora, że pomi-
mo upływu wielu lat, problemy, z jakimi 
boryka się kontrola państwowa, dziedziny 
kontrolowanej działalności, a także rodzaj 
dostrzeżonych nieprawidłowości nie uległ 
w tym czasie zasadniczym zmianom34. 
To bardzo ważna konstatacja, wskazuje 
bowiem, że niektóre wady związane z or-
ganizacją i funkcjonowaniem instytucji 
wykorzystujących pieniądze publiczne 
mają charakter organiczny.

Analiza dokumentów źródłowych, a tak-
że podane wyżej opracowanie wskazuje, 
że niemal stałym obszarem zainteresowania 
śląskiego urzędu kontroli państwowej był 
i jest obrót węglem, a w szczególności mani-
pulacja kosztami i cenami zbytu tego surow-
ca. Wśród innych kontroli na uwagę zasłu-
guje problematyka zamówień publicznych, 
gdzie kontrolerzy stwierdzali wielokrotnie 

34 Z. Madej: Z�dziejów�delegatury..., op.cit., s. 187-188. W okresie międzywojennym wykryto nieprawidłowo-
ści w zakupie owsa dla policyjnych koni, a w wieku XXI niegospodarność przy zakupie paliwa do policyjnych 
samochodów.

35 Tamże, s. 188-191. 
36 Dz.U. nr 17 poz. 92.

nierzetelne przygotowywanie do realiza-
cji inwestycji publicznych, nie realne ter-
miny wykonania prac, (co skutkowało 
wielokrotnym przedłu żaniem terminów 
ich zakończenia), lekceważenie ze strony 
przedsiębiorców kar umownych, zlecanie 
zadań podmiotom, które nie złożyły najlep-
szej oferty, itp. Regularnie kontrolowane 
były także jednostki policji oraz funkcjo-
nowanie urzędu wojewódzkiego. Należy 
podkreślić, że kontrolerzy NIK wskazy-
wali także w swych dokumentach urzędo-
wych na przykłady rzetelnego i oszczędnego 
gospodarowania pieniędzmi publicznymi 
przez urzędników Rady Wojewódzkiej 
auto nomicznego województwa śląskie-
go. W uwagach kierowanych do Sejmu 
Śląskiego zawarte są także infor macje 
o sformułowanych wnioskach pokontrol-
nych, mających na celu nie tylko usuwanie 
doraźnie stwierdzonych nieprawidłowości, 
ale posiadających także wy bitnie systemo-
wy charakter. W szczególności wskazywały 
one na koniecz ność uporządkowania i ra-
cjonalizacji systemu finansów publicznych 
województwa35. 

Okres po 1945 roku
Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. 
zawierająca Statut Organiczny Woje-
wódz twa Śląskiego, wraz z jej nowelizacją 
z 8 marca 1921 r. obowiązywała formalnie 
aż do 7 maja 1945 r., kiedy weszła w życie 
ustawa konstytucyjna KRN z 6 maja 1945 r. 
o zniesieniu tego Statutu36. Wówczas Skarb 
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Państwa RP objął też zarząd nad majątkiem 
Skarbu Śląskiego. 

Interesującym i mało znanym faktem 
jest natomiast, że nieco wcześniej, bo 
7 marca 1940 r., przestała obowiązywać 
ustawa z 3 czerwca 1921 r. o Kontroli 
Państwowej, zniesiona na podstawie art. 30 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z 17 lutego 1940 r. o Kontroli 
Państwowej37. 

Z uwagi na toczącą się wojnę, znacze-
nie dekretu trudno przecenić, miał on 
bowiem zastosowanie wyłącznie do in-
stytucji państwowych na uchodźstwie. 
Nawiązując do tego dekretu Prezydent 
RP wydał też dekrety: z 30 marca 1940 r. 
o udzieleniu bezpłatnego urlopu człon-
kom Kolegium Najwyższej Izby Kontroli38; 
z 12 lipca 1940 r. o tymczasowej zmianie 
przepisów ustawy o państwowej służ-
bie cywilnej39 oraz z 27 listopada 1940 r. 
o zwalnianiu ze służby państwowej funk-
cjonariuszy państwowych urlopowanych 
na czas trwania wyjątkowych okoliczności 
wywołanych wojną40.

Po zakończeniu wojny nowe władze 
polskie, nie uwzględniając zasady ciągło-
ści władz państwowych, nie dostrzega-
ły istnienia dekretu z 17 lutego 1940 r. 
o kontroli państwowej. Uznawały jed-
nak za konieczne reaktywowanie w no-
wych warunkach ustrojowych NIK, 

37 Dz.U. nr 5 poz. 11.
38 Dz.U. nr 8 poz. 20.
39 Dz.U. nr 11 poz. 29.
40 Dz.U. nr 15 poz. 42.
41 Dz.U. nr 5 poz. 22, z późn. zm.
42 Z. Madej: Z�dziejów�delegatury..., op.cit., s. 191.
43 J. M. Majchrowski: Kontrola�państwowa�w�Polsce�1918–1945 [w:] A. Citkowska-Kimila, M. Kimior-Filo, 

B. Szlachta (red.): Doktryny,�historia,�władza, Kraków 2009, s. 214. 
44 Dz.U. nr 13 poz. 74, z późn. zm.

co znalazło odzwierciedlenie w art. 16 
ustawy z 11 września 1944 r. o organiza-
cji i zakresie działania rad narodowych41. 
Do tego czasu zadania te miało wykony-
wać Prezydium Krajowej Rady Narodowej, 
przy pomocy Biura Kontroli. Biura zorga-
nizowane były także na szczeblu tereno-
wym, a oprócz nich uprawnienia do kon-
troli działalności organów wykonawczych 
(rządowych i samorządowych) oraz insty-
tucji i osób, wykonujących funkcje zleco-
ne w zakresie administracji i gospodarki 
publicznej, przydano także terenowym 
radom narodowym. 

Biuro Kontroli w Katowicach

Biuro Kontroli działało także w Kato-
wicach. W 1946 r. dyrektorem Biura został 
T. Mitka42. W imię prawdy historycznej na-
leży jednak dodać, że w owym czasie w nie-
których miastach, m. in. w Katowicach 
i w Krakowie podejmowane były próby 
reaktywowania okręgowych izb kontroli 
funkcjonujących na zasadach przedwojen-
nych. Działania te jednak zostały uznane 
przez Jana Grubeckiego, pierwszego kie-
rownika Biura Kontroli przy Prezydium 
KRN, za pozbawione mocy prawnej43.

Ten stan prawny przetrwał do 19 marca 
1949 r., a więc do wejścia w życie ustawy 
z 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej44. 
Mocą tej ustawy uchylona została (już 



92 KONTROLA PAŃSTWOWA

Czesław Martysz

Pierwsza strona preliminarza budżetowego Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach na lata 
1935–1936.

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 P

ań
st

w
ow

e 
w

 K
at

ow
ic

ac
h



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 93 

Delegatura NIK w Katowicach

po raz drugi) ustawa z 3 czerwca 1921 r. 
o kontroli państwowej, a także omówiony 
wyżej art. 16 ustawy z 11 września 1944 r. 
o organizacji i zakresie działania rad na-
rodowych, który przydawał uprawnienia 
kontrolne najwyższych władz w państwie 
Prezydium KRN. 

Nowa ustawa sytuowała NIK jako organ 
kontroli niezależny od rządu, jednak pod-
legający nie Sejmowi czy Prezydentowi, 
ale Radzie Państwa, w  skład której 
wchodził Prezydent RP jako przewod-
niczący, Marszałek i wicemarszałkowie 
Sejmu Ustawodawczego oraz Prezes 
NIK. Innymi słowy, NIK podlegała or-
ganowi, w skład którego, na podstawie 
art. 15 Konstytucji z 1947 r. wchodził 
także Prezes NIK. Był on wybierany i od-
woływany przez Sejm, a wraz z wicepreze-
sami tworzył Kolegium NIK. Osobliwym 
rozwiązaniem była możliwość złożenia 
przez Prezesa NIK odwołania do Rady 
Państwa, (której był także członkiem), 
od uchwał kolegium, które zapadły wbrew 
jego głosowi (art. 13 ust. 3). 

W strukturze terytorialnej NIK, w miej-
sce międzywojennych okręgowych izb 
kontroli utworzono delegatury miejsco-
we, obejmujące zakresem działania ob-
szar województwa. Utworzenie delega-
tur zrodziło także konieczność likwida-
cji dotychczasowych agend działającego 
przy Prezydium KRN Biura Kontroli. 
Zgodnie z art. 44 ustawy o kontroli pań-
stwowej, agendy te zostały przejęte w ca-
łości przez NIK.

45 Dz.U. nr 47 poz. 316.
46 Dz.U. nr 52 poz. 341.
47 M.P. nr A-106 poz. 1639.

Ministerstwo Kontroli Państwowej

Dotychczasowa, względna niezależność 
kontroli państwowej całkowicie ustała 
wraz z likwidacją NIK i utworzeniem 
w to miejsce urzędu Ministra Kontroli 
Państwowej. Stało się tak na  mocy 
ustawy z 22 listopada 1952 r. o kontro-
li państwowej45, wedle której minister 
ten wraz ze swoim urzędem miał kon-
trolować w imieniu rządu realizację na-
rodowych planów gospodarczych i wy-
konanie uchwał rządu, a także czuwać 
nad przestrzeganiem dyscypliny państwo-
wej, gospodarczej i finansowej. Artykuł 
12 ustawy przewidywał istnienie tereno-
wych jednostek kontroli państwowej, któ-
rych organizację i zakres działania okre-
ślało rozporządzenie Rady Ministrów 
z 9 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania terenowych jednostek 
kontroli państwowej46. Jednostkami tymi 
były terenowe oraz specjalne grupy kon-
troli państwowej, wykonujące kontrolę 
państwową w szczególnie ważnych dla go-
spodarki narodowej zakładach przemysło-
wych i budowach. Grupy te wchodziły 
w skład 34 zespołów kontroli państwowej, 
funkcjonujących w Ministerstwie Kontroli 
Państwowej, zgodnie z § 8 uchwały Rady 
Ministrów z 9 grudnia 1952 r. w sprawie 
statutu organizacyjnego Ministerstwa 
Kontroli Państwowej47. Terytorialny za-
kres działania grupy terenowej mógł obej-
mować jedno lub więcej województw. 
Grupy terenowe i specjalne tworzone 
były przez Ministra Kontroli Państwowej, 
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który określał także ich siedziby, organi-
zację wewnętrzną oraz rzeczowy i tery-
torialny zakres działania. Na czele grupy 
terenowej lub specjalnej stał kierownik 
powoływany i odwoływany przez Ministra 
Kontroli Państwowej, podległy w całej swej 
działalności dyrektorowi właściwego ze-
społu w ministerstwie. 

Regulacje te wpłynęły także na struk-
turę organizacyjną jednostki kontroli pań-
stwowej w Katowicach. Utworzone zosta-
ły specjalistyczne grupy kontroli: Obrotu 
To wa rowego i Drobnej Wytwórczości, 
Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa, a także 
Budownictwa z siedzibą w Katowicach, 
Materiałów Budo wlanych w Sosnowcu, 
Przemysłu Maszynowego w Gliwicach, 
Kolei w Gliwicach oraz Przemysłu Lek-
kiego w Bielsku Białej. Jak podkreśla 
Z. Madej, podstawową kadrę inspektor-
ską w tym okresie stanowili pracownicy, 
którzy ukończyli w 1949 r. pięciomiesięcz-
ny kurs w Falentach. Kierownikiem kato-
wickiej (później na krótko – stalinogrodz-
kiej) grupy terenowej był Antoni Szewczyk 
– z wykształcenia robotnik, który skorzy-
stał z możliwego w owych czasach „awansu 
społecznego”48.

Powszechnie znane wydarzenia z paź-
dziernika 1956 r. pozwoliły na reakty-
wację instytucji kontroli państwowej 
podległej Sejmowi, przy czym niektóre 
uprawnienia nadzorcze nad NIK przeka-
zano Radzie Państwa. Stało się to mocą 

48 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 191.
49 Dz.U. nr 61 poz. 330.
50 Dz.U. nr 61 poz. 329.
51 Uchwała Rady Państwa z 5.5.1958 w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (M.P. nr 37 poz. 209).
52 Dz.U. nr 16 poz. 91.
53 Uchwała Rady Państwa z 31.5.1975 w sprawie zmiany statutu Najwyższej Izby Kontroli (M.P. nr 17 poz. 108).

ustawy z 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli49, poprzedzonej wyda-
ną tego samego dnia ustawą o zmianie 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej50, w której dodano nowy roz-
dział 3a, zatytułowany „Najwyższa Izba 
Kontroli”. Należy przyznać, że jak na owe 
czasy, rozwiązania prawne zawarte w obu 
ustawach były na wskroś nowatorskie, 
choć można zauważyć rozbieżności po-
między przepisami Konstytucji, a roz-
wiązaniami zawartymi w ustawie o NIK. 
Przykładowo, Konstytucja wprowadza-
ła zasadę, że Izba będzie działać na zasa-
dzie kolegialności, natomiast w ustawie 
już tej zasady nie zamieszczono. W skład 
NIK wchodziło kolegium NIK, zespoły 
i departamenty oraz (reaktywowane) 
delegatury NIK mogące swym zakre-
sem działania objąć jedno lub kilka wo-
jewództw. W praktyce jednak utworzo-
no 18 delegatur, a więc o jedną więcej 
niż istniejących wówczas województw, 
bowiem w Warszawie utworzono dwie 
takie jednostki: jedną dla m.st. Warszawy 
i drugą dla województwa warszawskie-
go51. Struktura ta uległa jednak zmianie 
po wejściu w życie ustawy z 28 maja 1975 r. 
o dwustopniowym podziale administra-
cyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy 
o radach narodowych52, na mocy której 
zwiększona została liczba województw 
do 49, zmniejszono natomiast do 14 liczbę 
delegatur53; zrodziło to też konieczność 
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reorganizacji zakresu ich właściwości miej-
scowej. Delegatura w Katowicach obej-
mowała swoją właściwością 4 ówczesne 
województwa: katowickie, bielskie, czę-
stochowskie oraz opolskie.

Okręgowy Urząd Kontroli 
w Katowicach

Kolejna zmiana dotycząca pozycji praw-
nej NIK nastąpiła z chwilą uchwalenia 
nowej ustawy z 27 marca 1976 r. o Naj-
wyższej Izbie Kontroli54, poprzedzonej 
ustawą z 10 lutego 1976 r. o zmianie Kon-
sty t ucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej55. Odtąd działalność NIK miała słu-
żyć Sejmowi, Radzie Państwa i Radzie 
Ministrów w wypełnianiu ich funkcji, 
przy czym nadzór nad NIK sprawowa-
ny dotąd przez Radę Państwa, powie-
rzony został Prezesowi Rady Ministrów, 
a więc przewodniczącemu naczelnego 
organu wykonawczego. W istocie rze-
czy także prezes NIK został podporząd-
kowany prezesowi Rady Ministrów, bo-
wiem wprawdzie powoływał i odwoływał 
go Sejm, ale wyłącznie na wniosek Prezesa 
Rady Ministrów złożony w porozumie-
niu z Przewodniczącym Rady Państwa. 
Podobne rozwiązania zawierała także usta-
wa o NIK. Na jej podstawie Prezes NIK 
stał się (sic!) naczelnym organem admini-
stracji państwowej i nie miał nawet prawa 
powoływać i odwoływać swoich zastęp-
ców, bowiem uprawnienie to przysługiwa-
ło wyłącznie Prezesowi Rady Ministrów, 
który także zatwierdzał okresowe plany 

54 Dz.U. nr 12 poz. 66.
55 Dz.U. nr 5 poz. 29.
56 M. Szewczyk: Pozycja�prawna�delegatur�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-

cjologiczny” z. 3/1981, s. 117.

kontroli NIK (art. 4 i art. 9 ustawy). 
Zlikwidowano też terenowe delegatury 
NIK, zastępując je okręgowymi urzędami 
kontroli, na czele których stali dyrektorzy 
powoływani i odwoływani przez Prezesa 
Rady Ministrów na wniosek Prezesa NIK. 
Zwiększono z 14 do 17 liczbę takich jedno-
stek i miały one siedziby w miastach sta-
nowiących przed 1975 r. siedzibę dawnych 
władz wojewódzkich. Okręgowy Urząd 
Kontroli w Katowicach obejmował swym 
zakresem działania województwo bielskie, 
częstochowskie i katowickie.

Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy, dyrek-
torzy okręgowych urzędów kontroli byli 
odpowiedzialni nie tylko za wykonywa-
nie przydanych im zadań kontrolnych, 
ale także koordynowali działalność kon-
trolną wykonywaną przez terenowe or-
gany administracji państwowej, tereno-
we jednostki kontroli, inspekcji i rewizji 
podległe naczelnym, centralnym i tere-
nowym organom administracji państwo-
wej. Tak szeroko ujęty zakres właściwości 
rzeczowej NIK oraz okręgowych urzędów 
kontroli utrudniał sprawne wykonywanie 
zadań własnych, zwiększając jednocześnie 
odpowiedzialność Prezesa NIK oraz dy-
rektorów jednostek terenowych za spraw-
ne i skuteczne wykonywanie wymienio-
nej wyżej działalności koordynacyjnej. 
Z tego względu podstawowa działalność 
kontrolna NIK nie mogła być prowadzo-
na efektywnie, a podporządkowanie NIK 
Radzie Ministrów przyczyniło się do upad-
ku jej autorytetu56. 
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Nie inaczej było w Katowicach, gdzie 
od 1957 r. funkcję przewodniczącego de-
legatury pełnili kolejno: Henryk Lichoś, 
Stanisław Stefański, po czym ponow-
nie, od 1964 r., Henryk Lichoś. Należy 
też dodać, że w owych czasach upartyjnie-
nie delegatury w Katowicach, rozumiane 
jako członkostwo pracowników w PZPR, 
osiągnęło jeden z najwyższych wskaźni-
ków wśród jednostek organizacyjnych NIK 
w Polsce57.

Powrót delegatur

Ten dość trudny okres działalności NIK 
zakończył się w 1980 r. Najpierw 8 paź-
dziernika 1980 r. Sejm dokonał odpo-
wiedniej nowelizacji58 art. 34-36 i 39 
Konstytucji PRL, poświęconej wyłącznie 
zmianie pozycji prawnej NIK, a następnie 
tego samego dnia uchwalił nową ustawę 
o Najwyższej Izbie Kontroli59. Zgodnie 
z jej art. 7, w terenie reaktywowane zo-
stały delegatury NIK, które zastąpiły do-
tychczasowe okręgowe urzędy kontroli, 
pozostało ich nadal 17, zmieniła się nato-
miast właściwość terytorialna większości 
delegatur. Delegatura NIK w Katowicach 
obejmująca dotąd województwa bielskie, 
częstochowskie i katowickie „utraciła” wo-
jewództwo częstochowskie na rzecz de-
legatury w Opolu60. Podstawowym zada-
niem delegatur była kontrola działalności 

57 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 192.
58 Ustawa z 8.10.1980 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. nr 22 poz. 81).
59 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 22 poz. 82).
60 Uchwała Rady Państwa z 17.12.1980 w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (M.P. nr 1 poz. 1).
61 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z 7.5.1985 w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działal-

ności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej (M.P. nr 10 poz. 82), dalej IRCh.
62 Uchwała Rady Państwa z 2.5.1985 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kon-

troli (M.P. nr 10 poz. 83).

terenowych organów administracji pań-
stwowej i terenowych jednostek gospodar-
ki narodowej. Ponadto delegatury mogły 
kontrolować działalność jednostek planu 
centralnego na podstawie okresowych pla-
nów kontroli lub za zgodą prezesa albo wła-
ściwego wiceprezesa NIK. 

Inspekcja Robotniczo-Chłopska

Tak ukształtowana struktura tereno-
wa NIK została zmieniona w 1985 r. 
Pogarszająca się sytuacja społeczno-eko-
nomiczna kraju skłoniła władze państwowe 
do utworzenia na podstawie samoistnej 
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów 
nowego organu kontrolnego – Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej (IRCh)61. W ślad 
za tym zmieniony został także statut 
NIK62, rozszerzając zakres zadań Kolegium 
NIK o współdziałanie z IRCh w wyko-
nywaniu czynności kontrol nych. Nowy 
statut zmienił także strukturę delegatur 
NIK, bowiem w 1985 r. w ich skład weszły 
także wojewódzkie oddziały do spraw in-
spekcji robotniczo-chłopskiej, kierowane 
przez właściwych wicedyrektorów delega-
tur. Delegatury NIK zobowiązane były m.
in. także do organizowania działalności 
kontrolnej IRCh wspólnie z organami kon-
troli zawodowej i innymi organami kontroli 
społecznej. NIK musiała także zapewnić 
środki niezbędne dla jej działalności. 
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Nie ulega wątpliwości, że tak ukształ-
towany zakres działania IRCh w znacz-
ny sposób dezorganizował działalność 
kon trolną delegatur NIK, bowiem obok 
wykonywania czynności kontrolnych, 
pracownicy delegatur poświęcali wiele 
czasu na nadzorowanie działalności IRCh. 
Mieliśmy zatem do czynienia ze swoistą 
heterogonią63 celów działalności NIK, 
skutkującą rozbieżnością między jej ce-
lami ustawowymi, a faktycznie realizo-
wanymi, bowiem te nowe zadania NIK 
nie wynikały z ustaw, a jedynie ze statutu 
oraz samoistnej uchwały Rady Państwa 
i Rady Ministrów. W delegaturze kato-
wickiej, dyrektora Okręgowego Urzędu 
Kontroli, (później dyrektora Delegatury 
NIK) Henryka Lichosia, w 1981 r. zastąpił 
Andrzej Jaskulski, który pełnił tę funkcję 
do 30 maja 1992 r. 

W 1983 r. zmieniono też siedzibę dele-
gatury, przenosząc ją do biurowca ZBM 
„Kabex” przy ul. Powstańców 41A. Należy 
zaznaczyć, że delegatura NIK nie była go-
spodarzem tego budynku i zajmowała jedy-
nie dwa piętra, co sprawiało, że przez na-
stępnych kilka lat inspektorzy pracowa-
li w trudnych warunkach lokalowych. 
W siedzibie delegatury funkcjonowa-
ły również działające na terenie całego 
kraju zespoły: Grupa Terenowa Przemysłu 
Ciężkiego i Elektromaszynowego oraz 
Grupa Terenowa Górnictwa, Gospodarki 
Materiałowej i Energetyki. W 1985 r., 

63 S. Kowalewski: Teoria�struktury�administracji�państwowej, Warszawa 1973, s. 164. Zdaniem Autora, zjawi-
sko to polega na przekształcaniu się środków wiodących do danych celów w cele samoistne. 

64 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 192.
65 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r. nr 13 poz. 59, obecnie Dz.U. z 2017 r. 

poz. 524, z późn. zm.).
66 Dz.U. nr 84 poz. 426.

po utworzeniu w strukturach NIK Inspek-
cji Robotniczo-Chłopskiej, w delegaturze 
katowickiej na stanowisko wicedyrekto-
ra do spraw IRCh powołano Jarosława 
Klimę64.

Okres po 1989 roku
Przemiany społeczne i polityczne doko-
nane po 1989 r. wpłynęły także na roz-
wiązania organizacyjno-prawne w dzie-
dzinie kontroli państwowej. Należy jed-
nak podkreślić, że ustawa o NIK z 1980 r. 
przetrwała w swym pierwotnym kształcie 
aż 14 lat, bo do roku 1994. Co więcej, nowa 
ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli65 w znacznej części powie-
lała także rozwiązania zawarte w ustawie 
poprzedniej. Nawet nowa ustawa konsty-
tucyjna z 17 października 1992 r. o wza-
jemnych stosunkach między władzą usta-
wodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o samorządzie terytorial-
nym66, nie wprowadziła w ustawie o NIK 
jakichkolwiek zmian. Świadczy to dobit-
nie o jej doskonałości legislacyjnej, czego 
chyba nie można powiedzieć o ustawie 
obecnie obowiązującej, bowiem od 1995 r. 
była ona nowelizowana już 38 razy, a dla 
jej przejrzystości opublikowano też pięcio-
krotnie teksty jednolite. Z drugiej jednak 
strony, proces transformacji ustrojowej 
wymuszał także zmiany obowiązujące-
go ustawodawstwa, co może stanowić 
usprawiedliwienie częstych nowelizacji 
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także ustawy o NIK. Należy zaznaczyć, 
że nowa ustawa już w art. 1 określiła trzy 
fundamentalne zasady określające pozycję 
prawną Izby: NIK jest naczelnym organem 
kontroli państwowej, podlega Sejmowi 
oraz działa na zasadach kolegialności67. 

Natomiast jeśli wziąć pod uwagę struk-
turę terenowych jednostek NIK, to za-
chowano istniejących dotychczas 17 dele-
gatur. Właściwość miejscowa delegatury 
NIK w Katowicach pozostała bez zmian, 
nadal obejmowała województwo kato-
wickie i bielskie, natomiast województwo 
częstochowskie pozostało we właściwości 
delegatury w Opolu. 

Znaczące zmiany wprowadzono dopie-
ro w 1999 r. i wiązały się przede wszyst-
kim z uchwaleniem nowego, zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa68. W związku z tym, liczba delega-
tur Najwyższej Izby Kontroli zmniejszyła 
się do 16, a co za tym idzie, także zakres 
ich właściwości miejscowej, obejmują-
cy teraz teren jednego województwa. 
Nie zmienił się natomiast zakres upraw-
nień kontrolnych delegatur: poza kontrolą 
w organach i jednostkach terenowych, 
w uzasadnionych przypadkach mogły one 
wykonywać kontrole w organach naczel-
nych i centralnych. 

67 Zob. szerzej E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty�
funkcjonowania�kontroli�państwowej,�Warszawa 2018.

68 Ustawa z 24.7.1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa  
(Dz.U. nr 96 poz. 603).

69 Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu z 12.9.2001 w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli  
(niepublikowane).

70 Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu z 13.7.2005 w sprawie zmian w statucie Najwyższej Izby Kontroli  
(niepublikowane).

71 Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu z 26.8.2011w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli  
(niepublikowane).

72 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 192.

Należy też podkreślić, że zarówno sta-
tut NIK z 2001 r.69, jak i jego nowelizacja 
z roku 200570, jak również statut obec-
nie obowiązujący71 nie wprowadziły za-
sadniczych zmian zarówno w strukturze, 
jak i we właściwościach delegatur. 

Czas przemian

Nie ulega wątpliwości, że zmiany za-
chodzące w kraju po 1989 r. znalazły 
także wyraz w działalności De legatury 
NIK w Katowicach. W kwietniu 1992 r. 
ze stanowiska dyrektora delegatury został 
odwołany Andrzej Ja skulski, a 3 czerwca 
1992 r. stanowisko to objął Mieczysław 
Kosmalski, pełnią cy funkcję do 31 marca 
2004 r. Likwidacji uległy obie działające 
w delegaturze grupy terenowe, bowiem 
istnienia takich jednostek nie przewidywał 
już statut NIK z 1995 r. Ostatnimi kierow-
nikami tych grup byli: Stanisław Maszczyk 
(Grupa Przemysłu Ciężkiego i Elektro-
maszynowego) oraz Jerzy Pawlik (Grupa 
Górnictwa, Gospodarki Ma teriałowej 
i Energetyki)72. 

Jak zaznacza Z. Madej, w owym cza-
sie pilną sprawą było znalezienie nowej 
siedziby dla delegatury. Dzięki stara niom 
dyrektora M. Kosmalskiego udało się uzy-
skać budynek przy ul. Pow stańców 29,  
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zajmowany uprzednio przez Przedsta-
wicielstwo Handlowe b. ZSRR. Po wy-
konaniu niezbędnych prac remontowych 
obiekt ten, w obecności prezesa NIK Lecha 
Kaczyńskiego, został oddany do użytko-
wania w październiku 1993 r. 

W 2002 r., przy wsparciu prezesa NIK 
Mirosława Sekuły, siedziba delegatury stała 
się własnością Najwyższej Izby Kontroli. 
Nie odpowiadała ona jednak w dalszym 
ciągu potrzebom delegatury, stąd w tym 
samym roku prezes M. Sekuła rozpoczął 
także starania o jej rozbudowę, którą ukoń-
czono w 2007 r.

73 Z. Madej, tamże, s. 193.

Podnoszenie kwalifikacji
Najważniejszym celem w latach dzie-
więćdziesiątych było też dostosowanie 
kwali fikacji zespołu do wyzwań wyni-
kających z przejścia z gospodarki naka-
zowo-rozdzielczej na gospodarkę rynko-
wą. W okresie poprzednim kontrolowano 
przede wszystkim procesy technologicz-
ne, np. prawidłowość składu wsadów 
do pieców hutniczych czy zużycie surów-
ki na tonę wyrobu. Do anegdot przeszły 
kontrole, pod czas których badano gru-
bość ściółki w zakładach drobiarskich 
czy efektywność pro wadzenia tuczarni 
przez zakłady górnicze gdzie stwierdza-
no, że tuczniki, przynaj mniej na papierze, 
przez pół roku nie przybierały na wadze. 
Pewnie nie bez wpływu na te „niezwy-
kłe” zachowania trzody chlewnej było to, 
że mięso otrzymywano wówczas na kartki, 
a prawdziwe wzrosty wagi owych tuczni-
ków z pewnością wielokrotnie prze kraczały 
dane wykazywane w dokumentach”73.

Nie ulega też wątpliwości, że w tej nowej 
sytuacji ustrojowej gwałtownie zwiększy-
ła się rola kontroli opartych na podsta-
wowych kryteriach kontroli: legalności, 
rzetelności, celowości i gospodarności. 
Z tego powodu w delegaturze katowic-
kiej zorganizowano szkolenia pracow-
ników w celu przekazania im wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do sprostania 
tym zadaniom, przede wszystkim w dzie-
dzinie prawa, ekonomii i finansów. Już 
w 1993 r. zorganizowano szkolenie w za-
kresie rachunko wości, które ukończy-
ło 35 inspektorów, a w latach kolejnych 
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Mieczysław Kosmalski, dyrektor delegatury  
w latach 1992–2004.
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kursami i szkoleniami o tej tematyce ob-
jęto 31 osób. Kierownictwo delegatury 
nawiązało też współpracę z Wydziałem 
Prawa i Administracji Uniwersy tetu Śląs-
kiego w Katowicach, w ramach której 
zorganizowano trzykrotnie stu dia po-
dyplomowe w następujących dziedzi-
nach: w roku akademickim 1993/1994 
stu dium w zakresie prawa gospodarcze-
go – ukończone przez 25 inspektorów; 
w roku akademickim 1996/1997 studium 
prawno-samorządowe – absolwentami 
zostało 31 pra cowników delegatury; 
w roku akademickim 1999/2000 stu-
dium w zakresie reformy administracji 
publicznej, w którym udział wzięło 29 
pracowników. Z kolei w roku akademic-
kim 1994/1995 w ramach współpracy 
z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, 
10 pracowników delegatury wzięło udział 
w dwusemestralnym studium banko-
wości. Zorganizowano również kursy 
języków obcych: w 1995 r. 18 inspekto-
rów ukoń czyło kurs podstawowy języ-
ka angielskiego, a 10 – kurs języka nie-
mieckiego.

Niezależnie od tych działań, dyrektor 
delegatury postawił na pracowników ma-
jących wiedzę o społeczno-ekonomicz-
nych oraz prawnych uwarunkowaniach 
transformacji ustrojowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem mechanizmów 
funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
Z tego względu większość osób przyję-
tych do pracy w latach 1992–2004 to lu-
dzie młodzi, a wśród nich pokaźną grupę 
stanowili absolwenci Krajowej Szkoły 

74 Z. Madej, tamże, s. 194.

Administracji Publicznej. Wszystkie 
te dzia łania pozwoliły stworzyć w de-
legaturze w Katowicach zespół zdolny 
do podejmo wania kontroli trudnych i zło-
żonych zagadnień społeczno-ekonomicz-
nych wojewódz twa śląskiego, na terenie 
którego szczególnie jaskrawo występo-
wały i występują nadal problemy spo-
łeczno-gospodarcze, nieznane w innych 
częściach naszego kraju74.

Po 2004 r. kolejnymi dyrektorami 
delegatury NIK w Katowicach byli: 
Józef Płoskonka (od 1 kwietnia 2004 r. 
do 30 czerwca 2004 r.), Wojciech Matecki 
(od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r.), 
Edmund Sroka (od  1  lipca 2007  r. 
do 10 czerwca 2013 r.). Od 11 czerwca 
2013 r. delegaturą kieruje Piotr Miklis.

Działalność kontrolna
Po pierwsze – węgiel

Warto zaznaczyć, że katowicka delega-
tura NIK jest jedną z większych w kraju, 
a corocznie przeprowadza się tutaj około 
200 kontroli. Szczegółowa analiza dzia-
łalności kontrolnej katowickiej delegatu-
ry NIK wskazuje, że przez wiele dziesię-
cioleci jej przedmiotowy zakres nie ulegał 
większym zmianom. Wynikało to przede 
wszystkim stąd, że jednostka ta działa 
w bardzo specyficznym regionie Polski, 
w którym od dziesięcioleci skupiał się 
przemysł ciężki, a swoistą wizytówką re-
gionu było, jest i długo jeszcze pozostanie 
górnictwo węgla kamiennego, a także sek-
tory z nim powiązane, takie jak energety-
ka czy hutnictwo. Analizy dokumentów 
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kontroli wskazują, że w samym tylko górnic-
twie delegatura przeprowadziła ok. 30 kom-
pleksowych kontroli, nie licząc doraźnych. 
Przykładowo, w 1993 r. była to kontrola sy-
tuacji gospodarczej kopalń w fazie wprowa-
dzania mechanizmów rynkowych, w 1994 r. 
zaawansowania inwestycji o charakterze 
produkcyjnym, w 1996 r. – funkcjonowania 
spółek akcyjnych w górnictwie w gospo-
darce rynkowej, w 1998 r. – efektywności 
zakupów maszyn i urządzeń dla górnictwa, 
w 1999 r. – organizacji zbytu węgla ka-
miennego, wreszcie w 2002 r. procesów 
restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej 
sektora górniczego dokonanych w latach 

75 Informacja o wynikach kontroli:�Restrukturyzacja�finansowa�i�organizacyjna�górnictwa�węgla�kamiennego�
w�latach�1990–2001,�nr P/01/146.

1990–2001. Była to wówczas pierwsza kon-
trola dotycząca jednej branży w tak długim 
okresie, w której dokonano kompleksowej 
oceny wszystkich programów restruktu-
ryzacyjnych75.

Powyższe kontrole wykazały, że żaden 
rządowy program reform górnictwa węgla 
kamiennego, realizowany od 1990 r., 
nie  doprowadził do  uzyskania trwa-
łej rentowności podmiotów z udziałem 
Skarbu Państwa – prowadzących wydo-
bycie węgla, a nierozwiązanymi proble-
mami sektora wpływającymi na powyż-
szy stan były m. in: brak spójnej, długo-
okresowej polityki państwa w stosunku 
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Piotr Miklis, dyrektor katowickiej delegatury NIK podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach, grudzień 2018 r.
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do górnictwa węgla kamiennego, nierealne 
założenia co do utrzymywania się wyso-
kiego zapotrzebowania na ten surowiec, 
brak determinacji w ograniczaniu kosztów 
wydobycia, nadmierne zatrudnienie w gór-
nictwie, utrzymywane w celu zachowania 
spokoju społecznego, wreszcie – naciski 
płacowe górniczych związków zawodo-
wych. Fiasko restrukturyzacji finansowej 
prowadzonej na podstawie powyższych 
programów, było przesłanką do uchwalenia 
nowej ustawy76 „górniczej”, pozwalającej 
na jednorazowe głębokie oddłużenie sek-
tora oraz przyznającej osłony pracownikom 
odchodzącym z branży. 

W praktyce przyjęcie takiego mode-
lu organizacyjnego służyło przedłużaniu 
działalności kopalń słabych aby zapobiec 
ich upadłości i zwolnieniom pracowników. 
Podobnie nieskuteczne okazały się działa-
nia związane z likwidacją nierentownych 
kopalń i restrukturyzacją zatrudnienia, 
co potwierdziło 6 przeprowadzonych 
w tym obszarze kontroli77.

Formułowane wówczas przez NIK 
wnioski i uwagi wynikające z kontroli 
przeprowadzonych w górnictwie węgla 
kamiennego zmierzały do zapewnienia 
trwałych podstaw dla funkcjonowania 
sektora w zmiennych warunkach gospo-
darczych, przez m.in. skoncentrowanie 

76 Ustawa z 28.11.2003 o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz.U. nr 210 
poz. 2037). Wcześniej zagadnienie to regulowała ustawa z 26.11.1998 o dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i za-
daniach gmin górniczych (Dz.U. nr 162 poz. 1112), a obecnie reguluje ustawa z 7.9.2007 o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1327, z późn. zm.).

77 Kontrole nr: P/05/128, P/06/128, P/07/136, P/05/129, P/06/129, P/07/137, dotyczące likwidacji ko-
palń węgla kamiennego oraz restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie z uwzględnieniem wykorzystania 
dotacji, w tym pożyczek Banku Światowego.

78 Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie�górnictwa�węgla�kamiennego�w�latach�2007–2015�na�tle�
założeń�programu�rządowego,�nr P/15/074.

działalności wydobywczej, w tym inwe-
stycyjnej, na najbardziej efektywnych za-
kładach, sprzedaż akcji spółek węglowych 
prywatnym inwestorom oraz powiązanie 
skali zatrudnienia i systemu wynagrodzeń 
z wydajnością i osiąganymi wynikami.

Rządowe programy restrukturyzacji 
górnictwa przeprowadzone po 1989 r. 
nie doprowadziły więc do trwałej rentow-
ności tego sektora, pomimo zmniejsze-
nia liczby działających kopalń z 70 do 21, 
zmniejszenia zatrudnienia z 390 tys. 
do 85 tys. osób, a także trwającej w więk-
szości lat okresu 2003–2011 dobrej ko-
niunktury na węgiel kamienny. Zjawiska 
te w pełni uzasadniały przeprowadze-
nie przez delegaturę katowicką drugiej 
kompleksowej kontroli funkcjonowania 
górnictwa węgla kamiennego w latach 
2007–2015 na tle założeń programu rzą-
dowego78, którą zakończono w 2016 r.

Wyniki kontroli nie tylko potwierdzi-
ły nierzetelne przygotowanie progra-
mu rządowego w tej sprawie, ale rów-
nież brak właściwego nadzoru nad jego 
realizacją ze strony naczelnych organów 
administracji publicznej. 

Z tych właśnie powodów, założone 
wartości docelowe wskaźników i mier-
ników, nie zostały osiągnięte. Za lata 
2007–2015 trzej najwięksi polscy 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 103 

Delegatura NIK w Katowicach

producenci węgla kamiennego grupu-
jący w swoich strukturach 28 kopalń, 
uzyskali ujemny wynik finansowy 
netto wynoszący ponad (–) 1,2 mld zł. 
W tym samym czasie sprywatyzowana 
kopalnia LW Bogdanka osiągnęła dodat-
ni wynik finansowy netto wynoszący 
ponad (+) 1,4 mld zł. Kontrola wyka-
zała także, że zarządy spółek węglo-
wych nie prowadziły planowej i spój-
nej polityki kadrowo-płacowej, bowiem 
była ona oparta głównie na porozumie-
niach zawieranych ze stroną związkową 
oraz na dążeniu do utrzymania spoko-
ju społecznego w spółkach. W rezul-
tacie nie zachodziła korelacja pomię-
dzy wzrostem wynagrodzenia a osią-
ganą wydajnością, które w spółkach 
Skarbu Państwa były około 1,5-3 razy 
niższe, niż uzyskiwana w tym czasie 

w prywatnych kopalniach PG Silesia  
i LW Bogdanka.

Restrukturyzacja 
przemysłu ciężkiego

Zakres przedmiotowy kontroli Delegatury 
NIK w Katowicach nie ograniczał się jed-
nak do górnictwa. Kontrolowane były rów-
nież inne sektory przemysłu poddawane 
procesom przemian i restrukturyzacji: 
w 1995 r. przeprowadzono kontrolę prze-
biegu restrukturyzacji hutnictwa żela-
za i stali, w tym samym roku skontrolo-
wano również działanie mechanizmów 
rynkowych w hurtowym obrocie energią 
cieplną oraz sytuację ekonomiczno-finan-
sową energetyki zawodowej. Podobnie 
w 1997 r. badano wpływ postępowania 
oddłużeniowego na sytuację finansowo-
-ekonomiczną przedsiębiorstw regionu 
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Delegacja NIK z ówczesnym prezesem Lechem Kaczyńskim (szósty z lewej) w Kopalni Węgla  
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górnośląskiego, a w 2000 r. przepro-
wadzono kontrolę wnoszenia majątku 
państwowych osób prawnych do spó-
łek. Wreszcie w 2001 r. zbadano koszty 
prowadzenia publicznej gospodarki wod-
no-ściekowej, w tym zasadności budo-
wy zbiornika „Dziećkowice”, w efekcie 
czego budżet państwa nie musiał wydać 
około 60 mln zł. Kolejne 47 mln zł za-
oszczędzono przy realizacji drogowego 
przejścia granicznego Zwardoń – Myto. 

Dzięki kontroli budowy siedziby Bi-
blioteki Śląskiej udało się zaoszczędzić 
ponad 11 mln zł na narzutach stosowa-
nych przez wykonawcę. W niektórych 
jednak przypadkach nie udało się unik-
nąć strat finansowych pomimo rze-
telnie przeprowadzonej kontroli, tak 
jak miało to miejsce w związku z powo-
dzią w 1997 r. Inspektorzy Delegatury 
NIK w Katowicach już w 1994 r. prze-
strzegali, że brak odpowiedniego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego w rejonie 
Raciborza może być przyczyną tragedii. 
I tak się stało, zbudowano bowiem wały 
od strony gruntów rolnych, a nie od stro-
ny miasta79.

Poniżej przedstawiono kontrole prowa-
dzone przez delegaturę, które szczególnie 
zasługują na uwagę.

Pozostałe kontrole
Opieka nad cierpiącymi  
na chorobę Alzheimera
Kontrola podjęta z  inicjatywy NIK80 
w 2017 r. dotyczyła jednego z najpo-
ważniejszych problemów społecznych 

79 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 194.
80 Opieka�nad�osobami�chorymi�na�chorobę�Alzheimera�oraz�wsparcie�dla�ich�rodzin,�nr�P/16/067. 

i zdrowotnych współczesnej Polski. Liczba 
osób, u których występowało otępie-
nie typu alzheimerowskiego szacowana 
była w 2015 r. na poziomie od 360 tys. 
do 470 tys. Było to niemal 20% więcej 
niż w 2005 r. Do 2050 roku liczby te mogą 
nawet wzrosnąć czterokrotnie. Ryzyko 
zachorowania na chorobę Alzheimera 
po ukończeniu 65 lat ulega praktycznie 
podwojeniu z upływem każdych kolejnych 
pięciu lat. Oznacza to, że zachoruje na nią 
3% osób w grupie wiekowej 65-69 lat, 6% 
osób w grupie 70-74 lata i blisko połowa 
w grupie wiekowej 85+.

Wyniki tej kontroli wykazały, że w ra-
mach funkcjonującego w Polsce po-
wszechnego systemu opieki zdrowotnej 
nie stworzono narzędzi do skutecznego 
i efektywnego rozwiązywania proble-
mów osób z chorobą Alzheimera. W oce-
nie NIK, specyficzne potrzeby tej grupy 
chorych i szybki wzrost jej liczebności 
wymagają zindywidualizowanego podej-
ścia. Stwierdzono też, że najsłabszą stro-
ną obecnie funkcjonujących rozwiązań 
jest brak wypracowanego modelu lecze-
nia i opieki nad takimi osobami, bowiem 
obowiązujące rozwiązania nie są nasta-
wione na wczesne wykrycie zagrożenia 
chorobą. NIK zwróciła przy tym uwagę, 
że niemal cały ciężar opieki nad chorymi 
został przerzucony obecnie na ich rodziny 
oraz opiekunów. 

NIK wnioskowała zatem o podjęcie 
przez Ministra Zdrowia, w ścisłej współ-
pracy z innymi właściwymi organami, 
działań mających na celu wypracowanie 
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i wdrożenie rozwiązań pozwalających 
na skuteczne rozwiązywanie problemów 
zdrowotnych i opiekuńczych osób z cho-
robą Alzheimera, w tym w szczególności 
opracowanie i wdrożenie standardów do-
tyczących wczesnego wykrywania symp-
tomów choroby oraz standardów postępo-
wania leczniczego i opiekuńczego wobec 
osób chorych.

Eliminacja niskiej emisji
Polska od lat ma najbardziej zanieczysz-
czone powietrze w Unii Europejskiej. 
Z tego powodu rocznie umiera kilkadzie-
siąt tysięcy Polaków. NIK wielokrotnie 
zwracała uwagę na problem zanieczysz-
czeń trafiających do atmosfery i koniecz-
ność zmniejszenia ich emisji. Prezentując 
wyniki kolejnych kontroli zrealizowanych 
na ten temat po 2000 roku NIK wyraź-
nie zaznaczała potrzebę odpowiedniego 
wyposażenia zakładów w urządzenia re-
dukujące liczbę zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych, a także konieczność ograni-
czania niskiej emisji z kotłowni przydo-
mowych i gminnych. Wyniki kontroli 
opublikowane w 2016 r.81 wskazywały, 
że działania gmin w tym obszarze okaza-
ły się nieskuteczne. Wynikało to przede 
wszystkim z ich niewystarczającego 
tempa i skali działań. Należy też pod-
kreślić, że już w 2000 r. NIK wnioskowała 
do właściwych organów o przyspiesze-
nie prac związanych z określeniem norm 
jakościowych spalanych paliw, o podję-
cie działań na rzecz dalszego ogranicza-
nia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

81 Eliminacja�niskiej�emisji�z�kotłowni�przydomowych�i�gminnych�w�województwie�śląskim, nr P/16/065. 
82 Badania�prenatalne�w�Polsce, nr P/15/073. 

atmosferycznego oraz o rozszerzenie 
kontroli i nadzoru nad realizacją zadań 
w tym zakresie.

Z kolei opublikowana w 2017 r. kontro-
la pokazała, że skontrolowane gminy nie-
skutecznie działały na rzecz ograniczania 
niskiej emisji z kotłowni przydomowych 
i gminnych. NIK podkreśliła jednocze-
śnie, że wprawdzie wszystkie skontrolo-
wane samorządy podejmowały działania 
w ograniczeniach niskiej emisji, jednak 
tempo i skala tych działań były niewy-
starczające, aby osiągnąć normatywne 
poziomy stężeń substancji szkodliwych 
w powietrzu. 

Wśród wniosków o charakterze sys-
temowym NIK apelowała do Ministra 
Ochrony Śro dowiska o przyśpiesze-
nie prac zmierzających do ustano-
wienia, w porozumieniu z Ministrem 
Gospodarki, standardów emisyjnych 
dla nowych kotłów węglowych małej 
mocy oraz o określenie minimalnych wy-
magań jakościowych dla paliw stałych.

Badania prenatalne w Polsce
Kontrola82 była podjęta z inicjatywy NIK 
i zwracała uwagę na niczym nieuzasad-
nione nierówności w dostępie do badań 
prenatalnych. Była to pierwsza i jedyna 
taka kontrola przeprowadzona przez Izbę 
w całym okresie jej funkcjonowania. 

Chciano ocenić sposób zapewnienia 
kobietom w ciąży dostępu do badań pre-
natalnych oraz sprawdzić, czy zostały 
obniżone wskaźniki: umieralności oko-
łoporodowej, zgonu noworodków (dziecko 
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do 27 dnia życia) oraz zgonu niemowląt 
(poniżej 1 roku życia), co było jednym 
z celów Narodowego Programu Zdrowia.

W kontroli zwrócono uwagę, że w obec-
nym stanie prawnym bezpłatny do-
stęp do programu badań prenatalnych 
mają tylko kobiety spełniające kryteria 
zdrowotne lub wiekowe. 

W ocenie NIK taki podział nie ma uza-
sadnienia, ponieważ żadna grupa wie-
kowa ciężarnych kobiet nie jest zupeł-
nie wolna od ryzyka wad wrodzonych 
u dzieci. NIK podkreśliła jednocześnie, 
że dostęp do bezpłatnych, nieinwazyj-
nych badań prenatalnych, pozwalających 
na wykluczenie lub stwierdzenie u nie-
narodzonego dziecka wad rozwojowych 
i umożliwiających szybkie podjęcie lecze-
nia, powinny uzyskać wszystkie kobiety 
w Polsce, niezależnie od wieku. 

Zdaniem NIK, rozszerzenie dostępno-
ści bezpłatnych nieinwazyjnych badań 
prenatalnych na  wszystkie przyszłe 
mamy oznaczać będzie radykalny spa-
dek kosztów dla kobiet, które do tej pory 
wykonywały je we własnym zakresie. 
Jednocześnie Izba zauważyła, że wpraw-
dzie Minister Zdrowia w 2013 r. (po dzie-
więciu latach od wprowadzenia) podjął 
prace mające na celu modyfikację progra-
mu badań prenatalnych, w tym objęcie 
nim wszystkich kobiet w ciąży, jednak 
prace te dotąd nie zostały zakończone.

Problemy społeczne Bytomia 
Kontrolę83 NIK podjęła z inicjatywy wła-
snej. Jej nowatorski charakter polegał 

83 Rozwiązywanie�problemów�społecznych�Bytomia, nr P/15/071.

na przeprowadzeniu całościowej analizy 
problemów, z jakimi zmagają się miasta 
w Polsce, które nie wykorzystały szans 
okresu transformacji. Stwierdzono, że mia-
sto Bytom utraciło w znacznej mierze swoje 
funkcje społeczne oraz znaczenie gospo-
darcze. Dotychczasowe programy na rzecz 
Bytomia były wprawdzie przygotowywa-
ne i prowadzone rzetelnie, ale w efekcie 
nie okazały się skuteczne. W ocenie NIK 
pogłębianie się negatywnych zjawisk spo-
łecznych, takich jak trwałe bezrobocie, 
wykluczenie społeczne, bieda czy długa 
lista osób oczekujących na mieszkanie, 
było wynikiem nie tylko przemian eko-
nomicznych w kraju, ale też błędów po-
pełnionych przez władze samorządowe 
w zarządzaniu strategicznym oraz braku 
konsekwentnej polityki miasta na rzecz 
pobudzenia rozwoju gospodarczego. W na-
stępstwie przemian gospodarczych po roku 
1990 kilkadziesiąt tysięcy osób straciło 
miejsca pracy. Z tych powodów zaczęli 
oni wyjeżdżać do innych miast regionu 
lub za granicę, co w połączeniu z niżem 
demograficznym spowodowało, że liczba 
bytomian w roku 2014 była w stosunku 
do roku 1995 o około 25% niższa.

Z tego względu NIK zwróciła się do 
Prezydenta Miasta Bytomia o zwięk-
szenie intensywności prowadzonych 
działań naprawczych, opierających się 
na programie wyprowadzenia Bytomia 
z obecnej sytuacji społeczno-gospodar-
czej, a także o zapewnienie rzetelne-
go monitoringu i oceny stopnia osiąga-
nia celów przyjętych w strategicznych 
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i programowych dokumentach miasta. 
Izba wystąpiła również do Marszałka 
Województwa Śląskiego o skorzystanie 
z uprawnienia do stworzenia programu 
regionalnego, przewidzianego w ustawie 
o promocji zatrudnienia, z którego ko-
rzystaliby głównie mieszkańcy Bytomia.

Zapobieganie HIV
Kontrola84 podjęta z inicjatywy własnej 
NIK, której celem było podniesienie świa-
domości społecznej o zagrożeniach związa-
nych z najbardziej śmiercionośną chorobą 
zakaźną XXI wieku. 

Nigdy wcześniej Izba nie podejmowała 
kontroli w tak wrażliwej sprawie, wciąż 
stanowiącej swoiste tabu. Już teraz eks-
perci szacują, że nawet 70% wszystkich 
HIV-pozytywnych osób nie wie, że zo-
stali zakażeni i że są nosicielami wiru-
sa. Co więcej, pomimo stałego wzrostu 
nakładów – od 2007 roku kwota prze-
znaczona na finansowanie Krajowego 
Programu Zapobiegania Zakażeniom 
HIV i Zwalczania AIDS (dalej Program) 
wzrosła niemal trzykrotnie z 99 mln zł 
do 278 mln zł – tempo rozprzestrzenia-
nia się wirusa HIV w Polsce jest wciąż 
wysokie i nie udaje się go zahamować. 

Zdaniem NIK największą słabo-
ścią Programu, którego celem powin-
no być zapobieganie zakażeniom HIV 
i zwalczanie AIDS, jest zaniedbywa-
nie profilaktyki. Niemal wszystkie 
siły i śro dki (ponad 98%) kierowane 

84 Realizacja�Krajowego�Programu�Zapobiegania�Zakażeniom�HIV�i�Zwalczania�AIDS�w�latach�2012–2013,  
nr P/14/076.

85 Zapewnienie�bezpieczeństwa�obywateli�w�związku�z�wytwarzaniem,�transportem,�przechowywaniem�i�sto-
sowaniem�materiałów�wybuchowych�przeznaczonych�do�użytku�cywilnego, nr P/14/073. 

są na leczenie zdiagnozowanych przy-
padków. Natomiast na działania zapo-
biegające rozszerzaniu się zakażeń prze-
znacza się rocznie średnio zaledwie dwa 
procent budżetu Programu, a i tak środki 
te co roku są stopniowo uszczuplane. NIK 
podkreśla też, że w ten sposób nie można 
rzetelnie ustalić, czy i jak zmienił się 
poziom wiedzy na temat HIV i AIDS 
oraz postawa społeczeństwa wobec cho-
roby i zakażonych. Zbadanie skuteczno-
ści działań zapobiegających jest możliwe 
tylko przy zastosowaniu jakościowych 
metod badawczych. 

Materiały wybuchowe 

Kontrola85 podjęta została z inicjatywy 
NIK w 2014 r. w związku z nasilającym 
się terroryzmem na świecie i realnym 
zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkań-
ców Polski. Jej wyniki pokazały, że ryzy-
ko przedostania się materiałów wybu-
chowych w niepowołane ręce, np. grup 
przestępczych, jest całkiem realne, bo-
wiem funkcjonariusze właściwych służb 
nie mogą skutecznie śledzić drogi mate-
riałów wybuchowych z powodu niewdro-
żenia unijnych przepisów dotyczących 
elektronicznego systemu monitorowa-
nia. Nie są także szczegółowo wytyczane 
trasy tych transportów, w efekcie czego 
samochody z niebezpiecznymi ładunkami 
mogą przejeżdżać np. przez centra miast. 
Wszystkie upoważnione organy państwa 
nierzetelnie prowadziły też postępowania 
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w sprawie wydawania koncesji i pozwoleń 
uprawniających do dostępu do materia-
łów wybuchowych (także do użytku cy-
wilnego). W ocenie NIK takie działania 
nie zapewniają bezpieczeństwa państwa 
i obywateli oraz nie gwarantują, że dostęp 
do materiałów wybuchowych uzyskają wy-
łącznie podmioty i osoby, dla których je-
dynym celem jest prowadzenie legalnej 
działalności gospodarczej. 

Kontrola wykazała również, że także 
sam transport materiałów wybuchowych 
odbywał się praktycznie bez jakiejkolwiek 
kontroli. NIK alarmowała, że w sytuacjach 
nadzwyczajnych (np. kradzieży) policja 
nie potrafi szybko określić grona osób 
mających dostęp do materiałów wybu-
chowych. Po kontroli NIK sformułowała 
wnioski o bezwzględne przestrzeganie 
prawa oraz przygotowanie niezbędnych 
zmian legislacyjnych, gwarantujących 
pełną kontrolę nad wytwarzaniem, trans-
portem i stosowaniem materiałów wy-
buchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego.

Rozrzutne spółki 

Kontrola86 została podjęta w odpowiedzi 
na ciągłe sygnały o marnotrawieniu pie-
niędzy przez spółki należące do Skarbu 
Państwa. Podmioty te w sposób szcze-
gólny ulokowane na rynku, bardzo czę-
sto korzystające też z naturalnej pozycji 
monopolisty, bez zahamowań wydawa-
ły wypracowywane środki np. na spon-
soring, zamawianie ekspertyz i usług 

86 Koszty�pozaprodukcyjne�w�spółkach�z�udziałem�Skarbu�Państwa, nr P/11/135. 
87 Ustalanie�i�egzekwowanie�przez�jednostki�zobowiązane�do�utrzymania�dróg�publicznych,�wymogów�zabez-

pieczających�jakość�i�terminowość�wykonania�robót�drogowych, nr P/02/140.

doradczych, na organizację szkoleń i kon-
ferencji (np. w tak egzotycznych krajach 
jak Kambodża), finansowanie działalności 
związków zawodowych, zamiast przezna-
czać je na rozwój lub dywidendę dla właści-
cieli. Przeprowadzenie tej kontroli wyma-
gało od kontrolerów kwalifikacji wyższych 
niż te, którymi dysponują osoby badające 
na co dzień sprawozdania finansowe pod-
miotów gospodarczych.

W 15 skontrolowanych przez NIK 
podmiotach z udziałem Skarbu Państwa 
koszty pozaprodukcyjne kształtowały się 
na różnym poziomie – wynosiły od pro-
mila do nawet 30 proc. wszystkich kosz-
tów ponoszonych przez firmy. W sumie 
wydały w ten sposób 360 mln złotych. 
Najwięcej z tej sumy – 197 mln zł (55%) 
– pochłonęły ekspertyzy, badania i usługi 
doradcze, mimo że podmioty te niejed-
nokrotnie posiadały własne wyspecjali-
zowane w tym służby. 

Roboty drogowe 
Prekursorska kontrola87 została podjęta 
u progu nowej epoki w budownictwie 
drogowym w Polsce – jeszcze przed wej-
ściem do struktur Unii, a już po otrzy-
maniu przez Polskę pierwszych poważ-
niejszych środków z tzw. programów po-
mocowych (PHARE), pożyczek Banku 
Świa towego i  Europejskiego Banku 
Inwesty cyjnego. Jej ustalenia przeko-
nały podmioty zarządzające drogami, 
a przede wszystkim Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajo wych i Autostrad, do zmiany 
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podejścia do dwóch podstawowych za-
gadnień decydujących o trwałości dróg 
– planowanej nośności i sposobu egzekwo-
wania jakości ich wykonania. Kontrolę 
przeprowadzono u 37 zarządców dróg, 
w tym w Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jo wych i Autostrad, w 8 jej oddziałach 
terenowych, w 7 zarządach dróg woje-
wódzkich, w 14 zarządach dróg w po-
wiatach i miastach na prawach powiatu 
oraz w 7 starostwach i urzędach miast 
na prawach powiatu. Wartość robót pod-
danych kontroli wyniosła 2 062 440 tys. zł, 
z czego 58% przypadło na przedsięwzięcia 
zrealizowane przez Centralę GDDKiA.

W wyniku przeprowadzonych kontro-
li NIK wnosiła m.in. o stworzenie ram 
prawnych do realizacji na głównych dro-
gach kraju przedsięwzięć zapewniających 
efektywne wykorzystanie środków finan-
sowych, aby remonty i modernizacje pro-
wadziły w każdym przypadku do wzmoc-
nienia nośności dróg do 115 kN/oś; 
o przestrzeganie procedur związanych 
z wydatkowaniem środków pomocy za-
granicznej, aby wyeliminować przypadki 
utraty tej pomocy, a także o wydawanie 
środków przeznaczonych na realizację 
zadań remontowo-inwestycyjnych wy-
łącznie na te cele. 

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że przez niemal 
100 lat istnienia kontroli państwowej 
w Polsce organizacja i funkcjonowanie te-
renowych struktur NIK w Katowicach, 
zwłaszcza w okresie międzywojennym, 
wyróżniały się pośród innych, działają-
cych w tym czasie jednostek organiza-
cyjnych tego rodzaju. Początkowo powo-
dem była odrębność wynikająca ze Statutu 

Organicznego, ale także ze szczególnego 
umiejscowienia tej jednostki w niezwy-
kle zurbanizowanym i uprzemysłowio-
nym województwie, charakteryzującym 
się szczególną infrastrukturą, dużym sku-
piskiem ludności oraz jej specyfiką za-
wodową. Rzutowało to na podmiotowy 
i przedmiotowy zakres kontroli, bowiem 
niektóre zjawiska społeczne i gospodar-
cze występowały tylko na tym obszarze. 
Pewne odrębności tego regionu utrzymują 
się do dziś.

Można postawić pytanie o bardziej ogól-
nym charakterze, a mianowicie, w jakim 
stopniu działania NIK były skuteczne, 
jak bardzo przyczyniły się do poprawy 
funkcjonowania gospodarki, lepszego za-
spokojenia potrzeb społecznych, do ogra-
niczenia strat finansowych czy do po-
prawy jakości obowiązującego prawa. 
Zagadnienie to odnosi się do większości 
wykonywanych przez NIK (w tym dele-
gaturę w Katowicach) kontroli, a w szcze-
gólności do funkcjonowania górnictwa, 
które po ponad 25 latach reformowa-
nia wciąż nie osiągnęło rentowności. 
Nie sposób tutaj udzielić wyczerpującej 
odpowiedzi, niemniej należy podkreślić, 
że w okresie niezależności organów kon-
troli od władzy wykonawczej, skutecz-
ność ich działań była z pewnością większa. 
Przez cały ten okres można też było ob-
serwować próby ograniczenia podstawo-
wej funkcji kontrolnej Najwyższej Izby 
Kontroli, czyniąc z niej organ z pozoru 
tylko wyposażony w narzędzia do wy-
konywania skutecznej, obiektywnej, rze-
telnej i fachowej kontroli. 

Jednak nawet w czasach, gdy Izba 
była organem w pełni samodzielnym, zda-
rzały się próby obniżania jej autorytetu, 
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jako najwyższego organu kontroli pań-
stwowej88. 

Zjawisko to można także obserwować 
współcześnie. Razić może zwłaszcza niska 
skuteczność postulatów NIK odnoszących 
się do zmiany prawa: z informacji zawar-
tych w corocznych sprawozdaniach z dzia-
łalności Izby wynika, że np. w 2009 r. 
NIK skierowała do właściwych organów 
65 wniosków de lege ferenda, z czego zre-
alizowano tylko dwa. W 2010 r. takich 
wniosków było 71, z czego wykonanych 
w pełni 11, a 8 częściowo. Z kolei w roku 
2011, na 33 wnioski wdrożono tylko 3, 

88 R. P. Krawczyk: Najwyższa�Izba�Kontroli�w�II�Rzeczypospolitej�pod�rządami�Konstytucji�z�23�kwietnia�1935 r. 
[w:] „Acta Universitatis Lodziensis” nr 45/1991, s. 76.

89 Jawność�i�jej�ograniczenia�w�świetle�doświadczeń�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:] B. Szmulik (red.): Jawność�
i�jej�ograniczenia.�Zadania�i�kompetencje, tom IX, wyd. CH Beck 2015, s. 392-400.

a w roku 2012 na 65 wniosków wykona-
nych zostało zaledwie 8. Stan taki skłania 
do refleksji, czy NIK, jako naczelny organ 
kontroli państwowej, posiada rzeczywiście 
skuteczne instrumenty prawne do wpro-
wadzenia odpowiednich zmian legislacyj-
nych, gwarantujących działanie organów 
publicznych w zgodności z prawem89.
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